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Примери на заеднички ученички  

воннаставни активности  
 

 
I. Воннаставни активности 
 

Реализација на заеднички ученички активности по МИО критериуми:  

Во училишниот простор: 

- Дебата во најголемиот простор на училиштето (Избираме тема од младински интерес, ги 

покануваме професорите и соучениците, дискутираме слободно, организирано, 

аргументирано). 

- Kатчиња за интеграција (Правиме катчиња каде што може да разменуваме искуства, пиеме 

чај, разговараме дури и со помош на другарче или google translatе). 

- Филмска проекција (Одбираме филм, отворен простор, после филмот следи дискусија). 

- Еден ден во чевлите на моето другарче! (Со информациите со кои располагаме, се ставаме 

во приказната на другиот, одговараме на прашање во негово име, правиме рефлексија како се 

чувствуваме и што сме дознале за нивните одговорности и права). 

- Споделуваме вештина! (Секој има 20 минути каде ја споделува својата вештина и ги учи 

останатите на истата, може да учествуваат и професори).  

- Платно на пријателство (Бираме голем простор, играме спортски игри во тимови, потоа на 

платно ставаме отпечаток од нашата дланка и порака како сме се чувствувале, платното го 

изложуваме во училиштето). 

- Мурал/графит на ѕид (На неискористен ѕид ја цртаме нашата порака, во училиште или на 

отворен простор). 

- Радио дебата од дома до училиште - аудио подкасти (Снимаме интересни содржини, ги 

споделуваме, носиме слушалки и ги слушаме на мобилен, најчесто кога патуваме или имаме 

слободно време). 

Со институциите: 

- Посета на институции на национално ниво (пр. Парламент, Суд, Народен правобранител,). 

Во рамки на овие посети учениците истражуваат за значење на институциите, поставуваат 

прашања,  фотографираат, а потоа изработуваат презентации од посетените места. 

- Во посета на нашата општина (Одиме групно во општината, дознаваме кој е одговорен за 

различни сектори, разговараме за нашите идеи и предлагаме решение).  
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- На лимонада со градоначалникот/советниците (Ги покануваме претставниците од 

општината, им ги кажуваме секојдневните предизвици во нашата заедница и разговараме за 

решенија). 

- Во заедницата: 

- Истражи ја заедницата (Анализирај го просторот околу тебе, училиште/маало и означи го 

секое место кое што го посетуваш, размисли дали може да се подобри и што им треба на 

младите во заедницата). 

- Наградуваме млади лидери за добро однесување! (Тајна комисија создадена од млади и 

возрасни, ги следи однесувањата на младите и ги наградува. На пример, за рециклиран отпад, 

за поминување на пешачки, за помагање... другите се мотивираат добро да се однесуваат). 

- Кампања за почитување на пешаците и културниот сообраќај (Ги промовираме правилата, 

правиме кампања  за подигање на свест). 

- Спортски активности (Организација на турнири во најразлични спортови – фудбал, одбојка, 

кошарка, организирање на мини училишни олимписки игри, штафетни игри итн.) ЛИНК ОД 

ПРИРАЧНИКОТ ЗА СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 

- Прилагоден простор за своите другарчиња со посебни потреби (Се креира барање до 

институциите: што може да направиме за подостапни услуги за инклузивно образование - 

одговорни ученици, рампи, звучни семафори, користење на јавен превоз). 

- Правиме куќарки за птици! (Правиме набавка на материјали, градиме куќички и ги 

поставуваме на дрвјата). 

- Го чистиме езерото/реката! (Правиме набавка на соодветна опрема, го расчистуваме ѓубрето, 

земаме примерок од водата и го гледаме под микроскоп, дискутираме за составот на водата и 

како да ја чуваме).  

- Садиме свое дрво! (Учиме како да садиме дрво, внимаваме на неговиот развој, ги чуваме 

другите дрва). 

- Селектираме, рециклираме! (Еколошки свесни се грижиме за средината, предавање: зошто е 

значајно да го селектираме отпадот, поставуваме кошници за селектирање на отпад). 

- На автобуските правиме катче за книги и разменуваме книги! (Во договор со општината 

поставуваме сандачиња за книги и разменуваме книги со граѓаните).  

- Фарбаме клупи! (Ги лоцираме клупите кои треба да се подобрат, со согласност од општината 

се собираме и ги боиме клупите). 

- Дизајнирај го твојот велосипед! (Во дворот на училиштето се носат велосипеди и се 

фарбаат, поправаат, лепат со налепници, тие што немаат им помагаат на другарчињата, сите 

заедно ги возиме и ја промовираме културата на возење велосипеди). 
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- Донираме храна! (Собираме/готвиме храна и ја донираме). 

- Помагаме на постарите во заедницата! (Преку општината дознаваме на кои лица им треба 

помош, купуваме потребни работи од продавници, им ги носиме дома, им помагаме да 

преминат улица, да посетат доктор, тие за возврат раскажуваат случка од минатото). 

- Ја негуваме природата! (Промовираме чист воздух, ако родителите не носат во училиште, 

делиме превоз со соученици, практикуваме активности во природа и учиме како да се 

снајдеме). 

- Почни на време! (Претприемачи, бизнис експерти, активисти, креатори на стартапи и 

претставници од јавни институции и здруженија на граѓани говорат за младите, 

претприемничкиот дух и можностите кои ги очекуваат учениците. Се одржува натпревар на 

бизнис идеа. Се дава фидбек за идејата). 

- Перформанс во моето маало! (Група ученици изведуваат перформанс во јавност и праќаат  

порака на значајна младинска тема). 

- [Со цел долгорочно спроведување на младински активности и поддршка, училиштата се 

охрабруваат да креираат активности и во рамки на секции (новинарска, драмска, секција по 

странски јазик, дебатни клубови, секција по биологија и сл.] 

 
Важно: 
 
*Родителите се охрабруваат паралелно да бидат активно вклучени во улога на поддржувачи на 

активностите, како и во улога на ментори/предавачи во сите наведени наставни и воннаставни 

активности. 

 


